Zalqcznik nr 6 do Regulaminu Przetargu

wzoR (uMowA z wADtuM)
UMOWA nr
zawarta w dniu ... . .. ..2019 roku w Gdarisku
pomiqdzy:

Pofskie Koleje Pafstwowe Spofka Akcyjna z siedzibq w Warszawie przy Al. Jerozolimskich
142A,02-305 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego
prowadzonego przez Sqd Rejonowy
m. st. Warszawy, Xll Wydziat Gospodarczy

dla

Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS: 0000019193, NIP: s2b-000-02-sl, REGoN:
000126801, kapital zakladowy Spolki 10150715600 zl w calo6ci wplacony, dzialai,qca

poprzez PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomo5ciami w Gdafsku ul.
Dyrekcyjna 2- 4,80-852 Gdarisk, ktora wykonuje w imieniu PKP S. A. prawa i obowiqzki
wynikajqce z niniejszej umowy, reprezentowana przezl

.....
2......
1.

na podstawie pelnomocnictwa
na podstawie pelnombcnictwa

zwanqw dalszej czq6ci umowy ,,SprzedajqGyffi",
a

,

zwanym dalej ,,Kupujqcym",

s1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzeda2 staro u2ytecznego,

samochodu

'. osobowego

nr

marki

nr

rejestracyjny

nadwozia

rok

produkcji:

s2
Sprzedajqcy o6wiadcza, i2 pojazd opisany w S 1, stanowi jego wlasnoS6 oraz, ze jest wolny
od wad prawnych, praw os6b trzecich, atak2e, ze nie toczy sig 2adne postqpowanie, kt6rego
przedmiotem jest ten pojazd, a ponadto nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

s3
Strony ustalily warto5c pzedmiotu umowy na kwotq

(

... zl netto),

brutto

slownie:

.zlotych brutto.

s4
1.

Sprzedajqcy sprzedaje,

a

i

Kupujqcy kupuje pzedmiot niniejszej umowy

za

cene

okre5lonq w S 3 tej umowy.

Kupujqcy zobowiqzuje siq do zaplacenia ceny, opisanej

w S 3 niniejszej

umowy,

przelewem bankowym na konto Sprzedajqcego wskazane na fakturze w terminie 7 dni
od dnia wystawienia faktury. Na poczet ceny zaliczone zostaje wadium wplacone przez

Kupujqcego w
3.

kwocie

...

.

Aw ramach postgpowania przetargowego.

W przypadku nie dokonania przez Kupujqcego wplaty kwoty, o kt6rej mowa w ust.2, w
uzgodnionym terminie 7 dni, Sprzedajqcemu pzysluguje prawo naliczenia odsetek

ustawowych

za

op62nienia

w

transakcjach handlowych

z tytulu nieterminowego

wyko na n ia zobowiqzania przez Ku puj qceg o.
4.

Za datq zaplaty za pzedmiot umowy przyjmuje sig dziei wplywu Srodk6w pienigZnych
na rachunek Sprzedajqcego.

5

Kupujqcy o6wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towar6w i uslug.

s5
I

Kupujqcy o6Wiadcza,

i2 dokladnie zapoznal sig ze

stanem technicznym

i

uszkodzeniami pojazdu bgdqcego przedmiotem niniejszej umowy.

Kupujqcy oSwiadcza, ze nabywa samoch6d w takim stanie technicznym, w jakim
aktualnie siq znajduje iz tego tytulu nie bqdzie zglaszal zadnych roszczef w stosunku

do Sprzedajqcego,
Strony wylqczlq odpowiedzialno66 z tytulu rqkojmi za wszelkie wady, w tym wady
ukryte przedmiotu umowy, na co Kupujqcy wyra2a zgodg.
4.

Sprzedajqcy dokona wydania przedmiotu umowy (dostawy) w terminie 2 dni od dnia
otrzymania zaplaty.

5

Na okoliczno56 wydania przedmiotu Umowy zostanie sporzqdzony protok6l zdawczoodbiorczy.

s6
Strony ustalily, iz wszystkiego rodzaju koszty transakcji, wynikajqce z niniejszej
Kupujqcy.

s7

1. Kupujqcy zobowiqzuje sie do zachowania w
dotyczqcych Sprzedajqcego,

poufno6ci wszystkich informacji

w szczeg6lnoSci dotyczqcych prowadzonej pzez

Sprzedajqcego dzialalno5ci, jego klient6w, danych ekonomicznych, marketingowych

handlowych, technicznych, strategicznych organizacyjnych, uzyskanych

od

Sprzedajqeego w zwiqzkuzrealizaqqzadafi objgtych Uinowq, chyba, ze Sprzedajqcy

uprzednio zwolni Kupujqcego na piSmie
ujawnienia wynika

z

z

takiego obowiqzku lub obowiqzek ich

przepis6w prawa. Obowiqzek zachowania poufno6ci wiq2e w

okresie zwiqzania Stron Umowq otaz

w okresie 3 lat od jej

wyga6niqcia lub

rozwiqzania.

2.
3.

Informacje wskazane w ust.1 sq dalej zwane ,,lnformacjami".

Zobowiqzanie do zachowania poufno6ci dotyczy wszelkich informacji udzielanych
ustnie, pisemnie, drogq elektronicznq lub w inny spos6b, atak2e pozyskanychprzez
Kupujqcego bez wiedzy Sprzedajqcego.

4.

Obowiqzek zachowania w poufno6ci informacji obejmuje w szczegolno5ci zakaz ich
udostqpniania osobom tzecim, o ile umowa nie stanowi inaczej.

5.

Kupujqcy uprawniony jest do przekazywania hformacji podmiotom trzecim tylko gdy
jest to niezbqdne do realizacji Umowy otazw zakresie niezbqdnym do realizacji Umowy
ptzez te osoby trzecie. Kupujqcy ponosi odpowiedzialno56 zazachowanie przez osoby
trzecie w poufno6ci przekazanych Informacjijak za dzialanie wlasne.

6. W

przypadku, gdy Kupujqcy zostanie zobowiqzany orzeczeniem sqdu, organu

administracji pAristwowej, samorzqdowej, bqdZ innego uprawnionego organu do
ujawniania Informacji albo konieczno66 ich ujawniania bqdzie wynikala z przepis6w

prawa w6wczas zobowiqz$e siq niezwlocznie pisemnie powiadomic o tym fakcie

a takZe podjq6 wszelkie dzialania konieczne do zapewnienia, by
udostgpnienie Informacji dokonalo sig w spos6b chroniqcy przed ujawnieniem ich
osobom niepowolanym, w tym poinformowa6 odbiorcg Informacji o ich poufnym

Sprzedajqcego,

charakterze.

7.

Kupujqcy zobowiqzuje siq do wykorzystania informacji poufnych otrzymanych od
Sprzedajqcego wylqcznie w celach zwiqzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

8.

Obowiqzek zachowania poufno5ci nie dotyczy Informacji:

a.

ktorych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglqdnie obowiqzujqce przepisy
prawa, prawomocn e otzeczenie sqd u

b.

ktore sq powszechnie znane

i

lu

b ostatecznq decylq ad m in istracyj nq,

dostqpne, co Kupujqcy ma obowiqzek wykazac

Sprzedajqcemu przed ich ujawnieniem,

c.

ktore Kupujqcy uzyskal od osoby trzeciej, je2eli przepisy obowiqzujqcego prawa
ani zobowiqzanie umowne wiqzqce tg osobg nie zakazujq ujawniania przez niq tych

informacji i o ile Kupujqcy nie zobowiqzal sig do zachowania poufno6ci,

d. w ktorych

posiadanie Kupujqcy wszedl zgodnie

z

obowiqzujqcymi przepisami

prawa, przed dniem zawarcia Umowy,

e.
9

co, do ktorych Kupujqcy uzyskal pisemnq zgodq Sprzedajqcego na ich ujawnienie.

Za niedotzymanie ustaleh wskazanych w niniejszym paragrafie, Spzedajqcy moZe
dochodzi6 od Kupujqcego odpowiedzialno6ci na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa powszechnie obowiqzujqcego.

s8
1

PKP S.A. o6wiadcza, i2 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
osobowych

w

zwiqzku

z

przetwarzaniem danych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/464/VE (ogolne rozporzqdzenie
RODO,

w

o

ochronie danych), zwanego dalej

odniesieniu do danych osobowych osob fizycznych reprezentujqcych

Kupujqcego oraz os6b fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do
kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostaly
wskazane).
2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

w PKP S.A.: iod@pkp.pl,

www.pkpsa.pl/kontakt, Al. Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa.
I

3

PKP S.A. informuje, iz podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest:

a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO

-

spelnienie wymog6w kontraktowych, tj. konieczno66

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy,

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - spelnienie wymog6w ustawowych, tj. konieczno56
wypelnienia pzez PKP S.A. obowiqzkow prawnych wynikajqcych z przepis6w prawa,
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

- koniecznoS6 realizacji prawnie uzasadnionych interes6w

PKP S.A.
4

Dane osobowe, o ktorych mowa w pkt 1, nie bgdq przekazywane podmiotom trzecim,

jednak2e zgodnie

z

obowiqzujqcym prawem PKP S.A. mo2e przekazywa6 dane

je na zlecenie PKP S.A. np. na podstawie um6w o
powierzenie przetwazania danych osobowych dostawcom uslug lT, audytorom,
doradcom, oraz na podstawie obowiqzujqcych przepisow prawa podmiotom
podmiotom przetwarzjqcym

uprawnionym do uzyskania danych np. sqdom lub organom Scigania

-

tylko, gdy

wystEpiE z2qdaniem uzyskania danych osobowych iwska2q podstawg prawne swego

2qdania.

5.

Dane osobowe osob, o ktorych mowa w ust. 1 nie bgdq pzekazywane do pahstwa
trzeciego, ani organizacji migdzynarodowej w rozumieniu RODO.

6.

Dane osobowe os6b, o kt6rych mowa w ust. 1, bgdq przetwazane pzez okres 10 lat
od kohca roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonane, chyba,

2e niezbgdny bgdzie dlu2szy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiqzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczefi lub inne wymagane przepisami prawa
powszechn ie obowiqzujqceg o.

7.

Osobom, o kt6rych mowa w ust. 1, przysluguje prawo do zqdania od administratora

danych dostqpu

do ich danych osobowych, ich

sprostowania, usuniqcia lub

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia spzeciwu wobec ich przetwatzania, atak2e
prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te bqdq realizowane ptze administratora
w granicach obowiqzujqcych przepis6w prawa.

8.

Osobom,okt6rychmowawust. l,wzwiqzkuzprzetwarzaniemichdanychosobowych
przysluguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wla5ciwego ze
wzglqdu na miejsce pobytu lub naruszenia przepis6w o ochronie danych osobowych.

9.

Podanie danych osobowych, o kt6rych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Wniesienie ptzez wyzej opisanq osobg fizycznq2qdania usunigcia
lub ograniczenia pzelwarzania danych osobowych skutkuje obowiqzkiem Kupujqcego
niezwlocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

10.W oparciu o dane osobowe os6b, o kt6rych mowa w ust. 1, PKP S.A. nie bqdzie
podejmowala zautomalyzowanych decyzji, w tym decyzji bqdqcych wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.

11.W przypadku udostgpnienia pzez Sprzedajqcego do PKP S.4., w zwiqzku z
wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych os6b zwiqzanych ze Sprzedajqcym

w

szczeg6lno6ci pracownik6w, pelnomocnikow, czlonkow zarzqdu, kontrahent6w,

dostawc6w, a tak2e innych os6b nie podpisujqcych niniejszej Umowy, Sprzedajqcy
zobowiqzany jest w imieniu PKP S.A. poinformowa6 te osoby:
a. o zakresie danych osobowych dotyczqcych tych os6b, a przekazanych PKP S.A.,
b. o tym, ze PKP S.A, jest administratorem ich danych osobowych oraz2e przelwarza
ich dane osobowe na zasadach okre5lonych powy2ej,
c. o tym, 2e Sprzedajqcy jest 2rodNem, od ktorego PKP S.A. pozyskal ich dane,
d. o treSci niniejszego paragrafu.

se

1.

Wszelkie spory, mogqce wynikac

w

zwiqzku

rozstrzyga6 polubownie, a je5li oka2e siq

z

umowq, Strony zobowiqzujq sig

to niemozliwe, sp6r bqdzie rozstzygal

wla6ciwy dla Spzedajqcego sqd powszechny.
2.

W sporach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3

Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplazach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Kupujqcy

Sprzedajqcy

Zatqcznik do Umowy sprzeda2y pojazdu.

UMOWA nr ...........
zawartej w
Gdaf

sk,

.

dniu

.

... roku w Gdafisku

... . r.

PROTOKOL PRZEKAZANIA POJAZDU

-

Marka / model
Nr rejestracyjny NrVIN Rok produkcji Stan paliwa Bgdqcego na stanie Sp6lki Polskie Koleje Paristwowe S.A., zwanej dalej przekazujqcym.

1.

Wy2ej wymieniony pojazd zbywa: PKP S.A. OGN Gdansk, a Kupujqcy zwany dalej

2.
3.

przejmujqcym
. ... .odbiera.
Przejmujqcy przyjmuje
w znanym mu stanie technicznym.
Pozostale warunkiw oparciu o postanowienie Umowy.

...

Pzejmujqcy

pojazd

Przekazujqcy

